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معماری عالوه بر این که به ایجاد رابطه با محیط طبیعی کمک میکند، وظیفه محافظت از آن را در
برابر آسیبهایی که از طرف انسانها به آن وارد می شود برعهده دارد تا تخریب گریز ناپذیر محیط بدست

انسان را به حداقل برساند.معماری از زمینههایی است که در آن میتوان برای نحوه این ارتباط به
تعریفی مناسب دست پیدا کرد و با برنامه ریزی طبق مبانیای که این رشته از شناخت انسان و شناخت

طبیعت ارائه میدهد، ترکیبی متعادل بدست آورد که راه انسان را برای شناخت از طریق سفر،
کوتاهتر میکند و به او طبیعت و حقیقت آن را میآموزد.معماری در این برنامه ریزی با گردشگری و

برنامههای آن دررابطهای مستقیم قرار میگیرد. در حال حاضر به طوری که از مجموع مطالعات و
نظرات درباره وضع گردشگری در ایران برمیآید، متأسفانه این فعالیت عظیم جهانی، با نوعی رکود و

وقفه در کشور روبروست که برای حل آن نیاز به اهداف و سیاستهای کالن، ایجاد نظام برنامه ریزی
گردشگری در مقیاس محلی و ملی و و بین المللی ایجاد هماهنگی در مدیریت گردشگری میباشد.در
این برنامه ریزیها پرداختن به نقش معماری در توسعه گردشگری و جذب توریست از اهمیت ویژهای

برخوردار است. در این میان حتی پرداختن به طرحهای ضربتی و کوتاه مدتی که منطبق با اهداف کالن
و دراز مدت برای توسعه گردشگری هستند، بسیار تأثیر گذار و مهم میباشد. طرح این پروژه با توجه

به موقعیت شهر انزلی از نظر توریستی، باعث پیشرفت چشمگیر صنعت توریسم در این ناحیه
میشود. ضمن اینکه با گسترش نظارت محیط زیست بر ناحیه به حفظ اکوسیستم طبیعی آن کمک

میکند.
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